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BLOCO I - MICROECONOMIA 

LISTA DE EXERCÍCIOS OBJETIVOS – NÍVEL 1  

Exercícios de Revisão e Fixação 

 

 

 

Julgue (C ou E) as assertivas a seguir. 

 

1 – Os trabalhadores enfrentam trade offs quando, por exemplo, devem decidir 

entre empregos diferentes que remuneram mais e exigem mais horas de trabalho e 

os que remuneram menos, exigindo menos horas. Mas não há trade off evidente na 

escolha entre trabalho e estudo. 

2 – A microeconomia trata de questões positivas e normativas. A análise positiva 

examina as questões relativas ao que se supõe adequado, ou seja, fazem perguntas 

do tipo “o que será melhor?”, ao passo que a análise normativa descreve relações 

de causa e efeito, a partir de normas estabelecidas e suas consequências. 

3 – A quantidade ofertada depende não apenas do preço do bem, como também 

dos custos de produção, que podem incluir salários, taxa de juros e o custo das 

matérias-primas. 

4 – A curva de demanda informa-nos a quantidade que os consumidores 

efetivamente compram, à medida que muda o preço unitário. 

5 – Caso o nível de renda de um consumidor aumente, haverá deslocamento ao 

longo da curva de demanda deste consumidor. 

Esta lista tem por objetivo revisar, aprofundar e fixar conteúdos 

essenciais, notadamente conceitos, regras gerais e exceções. 

Responda-a somente após ter revisado todo o conteúdo de 

microeconomia e faça-o sem consulta. Confira o  

gabarito e revise o que, eventualmente, errar. Bom trabalho! 
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6 – Quando o aumento no preço de um dos bens produz um aumento na 

quantidade demandada do outro, diz-se que os bens são concorrentes. 

7 – Pode-se conceituar mecanismo de mercado a tendência de que os preços se 

modifiquem até que o mercado esteja em equilíbrio entre oferta e demanda. 

8 – Para bens de consumo saciado, um aumento da renda aumenta a demanda 

apenas marginalmente. 

9 – A posição da curva de demanda pode modificar-se por fatores diversos, como a 

mudança de estações do ano, o crescimento da economia ou com a mudança de 

preços nos bens relacionados. 

10 – O deslocamento da curva de demanda para frente resultará em preços 

maiores e quantidades maiores, o que explicaria, por exemplo, a razão do aumento 

da demanda por sorvetes no verão, mesmo diante de aumento de preços. 

11 – A elasticidade-preço da demanda depende, entre outros motivos, da 

disponibilidade de outras mercadorias que possam ser substituídas por ela. Quanto 

mais substitutos, maior a elasticidade-preço. 

12 – A elasticidade-preço da demanda não varia ao longo da curva de demanda. 

13 – Quando a demanda é infinitamente elástica em relação ao preço, os 

consumidores vão adquirir a quantidade que puderem a determinado preço. 

Havendo aumento, ainda que reduzido, deste preço, a quantidade demandada será 

reduzida a zero. 

14 – Se a elasticidade-cruzada da demanda for positiva, os bens em análise serão 

complementares. 

15 – Para uma curva de demanda vertical, a relação Q/P é zero. 

16 – Para muitas mercadorias, a demanda é muito mais elástica ao preço no longo 

prazo do que no curto prazo. Podem ser apontadas as seguintes razões que 

explicam esse comportamento: a) as pessoas demoram para modificar hábitos de 



 

3 
TREINAMENTO AVANÇADO EM ECONOMIA 

Turma Avançada CACD 2020 

consumo; b) a demanda de certa mercadoria pode estar relacionada ao estoque de 

outra, que muda lentamente. 

17 - A maioria dos bens e serviços, como alimentos, bebidas e entretenimento, 

apresentam demanda com elasticidade-renda maior no curto do que no longo 

prazo. O mesmo não ocorre com os bens de consumo durável. 

18 – Não há diferenças substanciais na elasticidade-preço da oferta no curto e no 

longo prazos, uma vez que os custos de produção são absorvidos no momento da 

execução dos gastos da empresa e diluídos no longo prazo, independentemente do 

processo produtivo adotado. 

19 – A política de preços máximos, ao reduzir o preço de mercado para um ponto 

abaixo do equilíbrio, beneficia todos os consumidores, a despeito de prejudicar 

alguns produtores. 

20 – O Paradoxo de Giffen ilustra uma exceção à lei fundamental da demanda. 

 

Resolução Comentada 

1 – E 

Os trade offs são relações de substituição entre uma ou mais opções. A decisão 

entre empregos distintos, com diferentes níveis de dedicação e, por conseguinte, 

diferentes níveis salariais, evidentemente admite um trade-off. Se há escolha a ser 

feita entre trabalho e estudo, admite-se que o agente está diante de outro trade-

off, como, por exemplo, trabalhar, obtendo um rendimento imediato ou estudar 

com a expectativa de obter um melhor rendimento no futuro. 

 

2 – E 

As questões positivas, na economia, relacionam-se com explicações e previsões, ao 

passo que as normativas, com aquilo que se supõe que seja adequado. A análise 

positiva, portanto, consiste em proposições que descrevem relações de causa e 

efeito. Já quando se pretende ir além da explicação e da previsão, fazendo 

perguntas do tipo “o que será melhor”,  usa-se a análise normativa, que examina 
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questões relativas ao que se supõe adequado. Em geral, a análise normativa 

pressupõe a influência de juízos de valor, tarefa que a economia não pretende 

resolver. Mas, ao fornecer informações sobre as escolhas, pode contribuir para 

elucidar questões. 

 

3 – C 

Se você anotou como errado este item, provavelmente foi por causa da variável 

alienígena “taxa de juros”. Mas lembre-se que o custo de oportunidade está 

inserido nos custos da empresa (ainda que não seja necessário falar isso a todo 

momento). Assim, a empresa pode ter custos por usar os recursos para compra de 

equipamentos, em vez de usá-lo para aplicação no mercado financeiro, e tal 

decisão dependerá da taxa de juros, usada como referência para determinar o 

rendimento de tal aplicação. Além disso, se a empresa tomar empréstimos, 

dependerá também do custo da operação, que, por sua vez, é definida a partir da 

taxa de juros. Então sim, conforme Pindick e Rubinfeld, cap.2, as variáveis 

mencionadas no quesito podem compor o custo de produção da empresa. 

 

4 – E 

A curva de demanda é um fluxo por unidade de tempo. Trata-se de um desejo, 

uma aspiração. Assim, ela informa-nos a quantidade que os consumidores desejam 

comprar à medida que muda o preço unitário.  

 

5 – E 

A renda provocará o deslocamento da própria curva de demanda. 

 

6 – C 

Se o aumento do preço de um dos bens produz aumento na quantidade 

demandada do outro, é porque ambos são bens substitutos ou concorrentes no 

consumo. Isso significa que, se o consumidor consumir um dos bens, não 

consumirá o outro. 
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7 – C 

O balanceamento ou equilíbrio de mercado ocorre no ponto em que as curvas de 

oferta e demanda se cruzam.  

Demanda

Oferta

Quantidade

P
re

ço
s

Q*

P*

 

No preço P*, a quantidade ofertada e a quantidade demandada são exatamente 

iguais a Q*. O mecanismo de mercado é a tendência, em mercados livres, de que 

o preço se modifique até que o mercado se torne balanceado, ou seja, até que a 

quantidade demandada e ofertada sejam iguais. 

 

8 – E 

Se o bem é de consumo saciado, o aumento da renda não será acompanhado de 

aumento de demanda. Um exemplo é o sal: o aumento em seu salário não fará 

com que você compre mais sal do que comprava anteriormente. 

 

9 – C 

A demanda pode alterar-se por vários fatores. É claro que, na modelagem 

econômica, são selecionados fatores mais representativos e que podem ser 

generalizados para todos os consumidores, como os preços, a renda, os gostos. 

Mas outros fatores, desde que coerentes com essa base teórica, também estão 

corretos. A demanda de brinquedos específicos de determinado filme, como por 

exemplo, da Frozen, pode aumentar no período em que o filme está sendo exibido 

nos cinemas. A mudança de estação para o verão aumenta a demanda por 

sorvetes. O crescimento da economia aumenta a renda dos consumidores, que 
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desloca a demanda para frente. Os três casos podem ser representados 

graficamente por deslocamentos da curva de demanda pra frente.  

 

10 – C 

Algum fator modificou a demanda, a ponto de fazê-la mudar de posição. E é 

bastante plausível admitir que a mudança de estação para o verão o fez. Que neste 

período, os gostos dos consumidores mudaram – de sobremesas quentes para frias, 

por exemplo. Assim, mesmo com aumento do preço dos sorvetes, haverá maior 

demanda. Ou, ao contrário, por causa do aumento da demanda, os preços 

aumentarão. Cuidado com este raciocínio! Embora extremamente simples, 

confundiu muitos alunos na prova de 2ª fase do CACD de 2019! 

 

11 – C 

Quando existem substitutos, um aumento no preço faz com que o consumidor 

passe a comprar menos de tal mercadoria e mais do bem substituto. Assim, a 

demanda será altamente elástica ao preço. Não havendo substitutos, a demanda 

tenderá a ser inelástica ao preço. 

 

12 – E 

À medida que nos movemos ao longo da curva de demanda, a relação Q/P pode 

mudar e o preço e a quantidade estarão sempre variando. É por esta razão, 

inclusive, que a elasticidade-preço da demanda deve ser medida em um ponto 

específico da curva de demanda. A elasticidade, portanto, sofrerá variações à 

medida que nos movermos ao longo da curva. 

 

13 – C 

Exatamente. Se o preço aumentar, nesta situação limite, não haverá mais demanda 

para este bem. 
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Demanda infinitamente elástica

Quantidade

P
re

ço
s

P*

Preços abaixo de P* fazem a demanda 
aumentar de forma ilimitada.

Preços acima de P* fazem a demanda 
cair a zero.

 

 

14 – E 

Elasticidade-cruzada positiva significa que o aumento no preço de X aumenta a 

quantidade demandada de Y, o que ocorre com bens substitutos ou concorrentes. 

 

15 – C 

A curva de demanda vertical apresenta a situação da demanda completamente 

inelástica. 

Demanda
Completamente
inelástica

Quantidade

P
re

ço
s

Q*

Os consumidores vão adquirir a 
quantidade Q* independente do preço. 

Preços acima de P* fazem a demanda 
cair a zero.
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Como a quantidade demandada é a mesma, não importando o preço, o Q é zero. 

Sendo o numerador zero, a relação Q/P também é zero. A elasticidade-preço da 

demanda também é zero. 

 

16 – C 

De fato, as pessoas costumam demorar para modificar hábitos de consumo, não 

havendo tanta sensibilidade em relação à variações de preço no curto prazo. 

Conforme o tempo passa, no entanto, a vantagem de preço pode conduzir o 

consumidor a redefinir suas escolhas, modificando hábitos. A demanda de 

determinados acessórios de um trator pode estar relacionada com o estoque de 

tratores. Como tais estoques mudam lentamente, a quantidade demandada dos 

acessórios mudará lentamente também. 

 

17 – E 

A maior parte dos bens e serviços possui elasticidade-renda da demanda maior no 

longo prazo do que no curto prazo. No curto prazo, os hábitos de consumo são 

mantidos e o consumidor pode não estar disposto a trocar bens automaticamente 

em resposta à mudança de preços. No entanto, no longo prazo, o consumidor, 

analisando melhor, provando novas opções e, principalmente, conhecendo os bens 

substitutos, tende a ser mais sensível em relação a variações de preços. 

Já para o caso dos bens duráveis ocorre o oposto. A promoção das Casas Bahia, 

que reduza os preços das máquinas de lavar em 50%, verá grande resposta dos 

consumidores no curto prazo. O aumento do poder aquisitivo do consumidor – 

com a redução dos preços – será recompensada por aumento de demanda. No 

longo prazo, no entanto, o consumidor não vai responder tão prontamente a tais 

descontos. Ele já possui uma máquina, talvez há quem queira duas, três até. Mas 

não muito mais do que isso. Por isso, no longo prazo, a elasticidade-renda da 

demanda para este tipo de bem é menor. 

 

18 – E 

Para a maior parte dos produtos, a oferta no longo prazo é muito mais elástica ao 

preço do que a oferta de curto prazo. As empresas se defrontam com restrições de 
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capacidade produtiva no curto prazo e precisam de tempo pra poder expandi-la 

através do aumento de suas plantas ou mesmo da contratação de novos 

funcionários.  

 

19 – E 

A política de preços máximos, ao estabelecer preços abaixo do equilíbrio, e ainda 

que intentando proteger consumidores, provocará um desequilíbrio no mercado: 

haverá excesso de demanda. Alguns consumidores serão beneficiados, mas não 

todos. Haverá consumidores que não poderão ser atendidos, dado o quadro de 

escassez. Poderá haver outros problemas, como filas, cobranças de ágio ou 

mercado negro. 

 

20 – C 

Ao contemplar a situação em que preços e quantidades demandadas são 

positivamente relacionadas, os Bens de Giffen contrariam a lei da demanda. A curva 

é positivamente inclinada e a elasticidade-preço da demanda é positiva. 

 

 

 

 

 

  

Parabéns pela finalização da 

primeira lista! 

Continue firme! 


